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RESUMO

Introdução: O domínio do conhecimento científico, juntamente com a construção contínua do juízo de valor é 
fundamental no processo de seleção no esporte. O objetivo do presente estudo foi estabelecer o nivel de associação 
entre o juízo de valores de profissionais de futebol aos resultados de bateria de testes para as habilidades específicas 
do futebol no processo de seleção de atletas da categoria de bases. Materiais e Métodos: o estudo contou 
com cinco profissionais/técnicos experientes que, durante quatro jogos observaram jogadores de 8 equipes da 
categoria sub-17 filiadas a Liga Patoense de Futebol. A bateria de testes foi constituida de: drible, passe, chute e de 
destreza no jogo de futebol. O teste de concordância de Kappa de Cohen e o Coeficiente de correlação Spearman 
foram utilizados para determinar o nivel de associação, para um nível de significancia de p<0,05. Resultados:
Os resultados indicaram que as habilidades esportivas avaliadas apresentaram disparidades, já que, 35% dos 
atletas foram conceituados com muito bom e 8% com ruim. Observou-se diferença significativa (p< 0,01) entre o 
Técnico1 em relação aos outros técnicos. A associação entre os critérios de seleção dos técnicos com os resultados 
observados nos teste especificos foi fraco 3,6%. Discussão: A seleção esportiva deve ser pautada em critérios 
técnicos e congnitivos, o que permitirá compor um elenco capaz de seguir os esquemas táticos. Conclui-se que 
os níveis de associação entre o juízo de valor dos profissionais em relação aos testes de habilidades específicas é 
fraco e subestima amostra do estudo. 
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Futebol, talento, seleção, habilidades.
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levels of associatioN betweeN football selectors aNd observers aNd a battery of tests iN the process of taleNts 
detectioN iN youth football teams. 

ABSTRAcT   
Introduction: The domination of scientific knowledge, along with the continuous construction of value judgment is vital to the sport selection 
process. This study aim to correlate value judgment set by professionals involved in football and the results obtained from a battery of tests which 
assessed football specific skills in the selection process of athletes from youth teams. Materials and Methods: The study involved five professio-
nal coaches who observed players from eight under-17 football teams affiliated to the Patos Football League. The battery of tests was constituted 
by: dribbling, shooting, pass to a teammate and dexterity. Cohen’s Kappa measure of agreement and Spearman’s rank correlation coefficient were 
used in order to determine the level of association for a level of significance of p<0,05. Results: The results indicated that the evaluated sports 
skills showed disparities since 35% of the athletes were ranked as very good and 8% as bad. A significantly difference between Coach 1 and the 
other coaches was observed. The association between the coaches’ selection criteria and the results obtained in the specific tests was weak, 3,6%. 
Discussion: Sports selection process must be based on technical and cognitive criteria as it allows the composition of a team which is able to follow 
the tactical models. It is concluded that the level of association between the coaches’ value judgment and the specific abilities tests was considered 
weak and underestimates the study sample.

KEy wORDS
Football, talent, selection, skills.

Niveles de asociacióN eNtre seleccioNadores y batería de testes eN el proceso de deteccióN de taleNtos eN las 
categorías de base de fútbol de campo.

RESUMEN
Introducción: El dominio del conocimiento científico, juntamente con la construcción continúa del  juicio de valor es fundamental 
en el proceso de selección en el deporte. El objetivo del presente estudio fue establecer el nivel de asociación entre el juicio de valores 
de profesionales de fútbol a los resultados de batería de testes para las habilidades especificas del fútbol en el proceso de selección 
de atletas de categoría de bases. Materiales y Métodos: el estudio tuvo cinco profesionales/técnicos expertos que, durante cuatro 
partidos observaron jugadores de 8 equipos de la categoría sub-17 filiadas a liga Patoense de fútbol. A batería de testes fue cons-
tituida de: drible. Pase, chute y de destreza en el partido de fútbol. El teste de concordancia de Kappa de Cohen y el coeficiente de 
correlación Spearman fueron utilizados para determinar el nivel de asociación, para un nivel de significancia de p<0,05. Resulta-
dos: Los resultados indicaron que las habilidades deportivas evaluadas presentaron disparidades, ya que, 35% de los atletas fueron 
conceptuados con muy bueno y 8% con malo. Se observó diferencia significativa (p<0,01) entre el Técnico 1 en relación a los otros 
técnicos. La asociación entre los criterios de selección de los técnicos con los resultados observados en los testes específicos fue malo 
3,6% Discusión: La selección deportiva debe ser basada en criterios técnicos y cognitivos lo que permitirá formar un elenco capaz 
de seguir los esquemas taticos. Se concluye que los niveles de asociación entre el juicio de valor de los profesionales en relación a 
los Testes de habilidades especificas es malo y subestima la muestra del estudio

PAlABRAS-clAvE:
Fútbol, talento, selección, habilidades. 

INTRODUçãO
O esporte é uma manifestação cultural pautada 

no movimento, sendo que, as intervenções científi-
cas buscam o desenvolvimento teórico e temático 
buscando soluções que permita aprimorar a práti-
cas esportivas1. De todas as modalidades esportivas 
coletivas praticadas no Brasil, o futebol de campo é 
o que menos apresenta aplicação do conhecimento 
científico na seleção e qualificação da equipe, seja 
do ponto de vista qualitativo como quantitativo2. A 
modalidade utiliza métodos, que de alguma forma 

estão diretamente centrados na vivência empírica do 
técnico e ou de sua comissão técnica. Quer queira 
ou não, apresenta uma coerência, o que favorece ao 
senso comum, afirmando que o jogador de futebol 
brasileiro tem uma qualidade excepcional para os cri-
térios internacionais2.

 Sendo assim, é esperado por parte dos téc-
nicos de futebol, um conhecimento forjado no empi-
rismo, fundamentado na experiência pessoal como 
principais instrumentos de juízo de valor, o qual é 
isolado, parcial e subjetivo, e alicerçado numa in-
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formação disponível, todavia pode ser momentânea, 
podendo resultar recusa de atletas no processo de 
seleção3. Um julgamento de valor é bem diferente de 
uma opinião, (não se pode usar a opinião e julga-
mento de valor como sinônimo). Um juízo é um pro-
cesso que atribui um valor para algo e na realidade 
depende do julgamento. Constituir um julgamento, 
estabelecer um caso concreto, buscando fatos que 
fundamentados em evidências, visando determinar o 
valor tido como elemento-base. É exatamente nesta 
avaliação que se encontram as várias atividades e 
competências. Avaliar a subjetividade e a performan-
ce física ou cognitiva, prevalecendo o conhecimento 
dentro do processo de seleção, o que permite ter o 
controle e o planejamento da intervenção; aguardan-
do a resposta do processo de aprendizagem dentro 
de normas ou critérios pré-estabelecidos4. 

Apesar de haver um processo de seleção, culmi-
nando em uma classificação dos atletas, a qual ex-
pressa a caracteristica de um sistema, ordenado em 
diferentes graus de proficiência. Estando os processos 
e instrumentos de avaliação vinculados a uma gama 
de criterios escolhidos em função do tipo de resulta-
dos pretendidos4,5. Tais procedimentos empíricos não 
implicam na perda da qualidade dos jogadores de 
futebol, o que pode ser confirmado pelo fato de a 
seleção Brasileira estar sempre no ápice do rank da 
FIFA. O que pode explicar tal fenômeno é que a qua-
lidade observada nesses jogadores não é inerente ao 
treinamento ou aos critérios técnicos empregados na 
seleção, mais sim, devido à prática desta modalidade 
em todo o território nacional. Constata-se que, é fun-
damental para o desenvolvimento da modalidade, es-
tudos que possam identificar quais são os fatores que 
estão relacionados à melhoria do rendimento técnico 
e tático, o que proporcionará uma maior qualidade 
na formação e qualificação dos atletas6. 

 Devido a tais fatos nota-se a necessidade da 
utilização de critérios científicos que possam identifi-
car talentos e/ou potenciais esportivos, de forma mais 
abrangente, investigando-se através dos métodos sis-
tematizados, considerando-se as variáveis envolvidas 
no aprimoramento desportivo7. Ratifica-se assim, que 
os estudos das habilidades específicas do futebol 
devem auxiliar no processo seletivo. O domínio do 
conhecimento científico somados aos atribuídos su-
pracitados dos técnicos e da comissão pode ampliar 
as possibilidades de sucesso na seleção e constitui-
ção das categorias de base das equipes de futebol 
que envolve diferentes faixas etárias, fundamentada 
em parâmetros fisiológicos e motores8. Sendo assim, 
este estudo teve por objetivo verificar o nível de as-
sociação entre o juízo de valores estabelecido por 

profissionais de futebol e os resultados quantitativos 
obtidos em bateria de testes das habilidades especí-
ficas do futebol no processo de seleção de atletas da 
categoria de bases.

MéTODO 
O delineamento aplicado no presente estudo foi 

o método de pesquisa de avaliação com abordagem 
comparativa e correlacional, pois se propõe a esta-
belecer uma relação entre as variáveis quantificadas 
no teste e as quantificadas pelos observadores.

Amostra
O estudo foi realizado no Estádio Municipal José 

Cavalcante e teve como amostra um grupo de 4 pro-
fissionais habituados no processo de seleção através 
de procedimento observacional das capacidades 
desportivas de crianças e adolescentes candidatas a 
compor as categorias de bases nas equipes de fute-
bol de campo. Os profissionais convidados observa-
ram e avaliaram 148 indivíduos do sexo masculino 
da categoria SUB 17, oito equipes inscritas e filiadas 
a Liga Patoense de Futebol, que se confrontaram em 
quatro jogos.

Protocolos e Procedimentos.
Os profissionais convidados avaliaram em cada 

jogo dois atletas por posição, em todos os quesitos 
técnicos e táticos. A Seleção foi realizada em um final 
de semana e no final de semana subseqüente foram 
aplicados os testes de habilidades específicas do fute-
bol descritos abaixo. A aplicação dos testes de habili-
dades específicas para o futebol foi realizada em um 
campo gramado nas dimensões oficiais com balizas.

Drible - Teste de Drible de Mor - christian10

Foi marcado um percurso circular com um diâme-
tro de 18,5 m no campo de futebol. A linha de início 
é uma linha de 91,5 cm traçada de forma perpendi-
cular ao círculo. São colocados cones de 46 cm de 
altura com intervalos de 4,5 m ao redor do círculo. 
O atleta é posicionado linha de início com uma bola; 
ao comando: ”Pronto, vai”, o examinado driblou a 
bola ao redor do percurso, correndo sinuosamente 
pelos cones até voltar ao ponto de pardida, tentando 
completar o percurso o mais rápido possível. Foram 
realizadas três tentativas, registradas para o 0,1s mais 
próximos. A primeira tentativa foi realizada no sentido 
horário, a segunda no sentido anti-horário e a ter-
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ceira, na direção da escolha do examinado. Sendo 
compilados os dois melhores resultados obtidos.

Teste do Passe de Mor – christian10

Foi marcado um gol de 91 cm de largura e 46 cm 
de altura com dois cones e uma corda. Três outros 
cones são colocados a 14 m do centro do gol, a 90° 
e a 45 °. Os examinados passaram uma bola para-
da com segmento corporal dominante ou da esco-
lha, para dentro de um pequeno gol, a partir dos três 
ângulos marcados pelos cones. Foram dadas quatro 
tentativas consecutivas para cada ângulo, totalizando 
12 passes. Foram permitidas duas tentativas de prá-
tica para cada ângulo. Foi atribuído um ponto para 
todos os passes que passaram pelos cones (entraram 
no gol) ou que tocarem em um deles. O avaliado 
pode perfazer um escore total de 12 pontos.

Teste do chute de Mor – christian10

Um gol regulamentar de futebol foi dividido em 
áreas de resultados por duas cordas suspensas na 
trave, a 1,22 m de cada baliza do gol. Além disso, 
cada área de resultado foi dividida em áreas de alvo 
superior e inferior, perdurando-se circunferência com 
20 cm de raio. Foi marcada uma linha de chute a 
14,5 m do gol. O examinado chutou uma bola es-
tacionária com o pé dominante ou de escolha, em 
qualquer ponto ao longo da linha de chute de 14,5 
m. Foram oferecidas quatro tentativas para a prática, 
e então tentados quatro chutes consecutivos em cada 
uma das circunferências, totalizando de 16 tentati-
vas. Se a bola foi chutada para dentro ou rebate em 
algum alvo pretendido, foram concedidos 10 pontos; 
foram marcados 4  pontos se a bola foi chutada para 
dentro ou rebate em algum alvo adjacente àquele 
pretendido. Não foram atribuídos pontos para chutes 
que foram entre as áreas de alvo ou para bolas que 
rolaram ou saltaram pelas áreas de alvo. O resultado 
máximo foi 160 pontos.

Destreza no jogo de futebol em uma situação 
regular11.

Teste foi utilizado para medir a destreza no futebol 
em uma situação natural de jogo é realizado atra-
vés do Instrumento Pioneiro para Medir a Destreza 
no Jogo de Futebol em uma Situação Regular (PI-
MSPARS). O objetivo deste instrumento foi avaliar a 
destreza no futebol em uma situação regular de jogo. 
Utilizando avaliações de especialistas em uma escala 

de cinco pontos de Likert, as pontuações Médias da 
importância dos 10 atributos de destreza inclusivas 
no PIMSPARS variaram de 4,5 a 5,0. As avaliações 
da concordância entre os observadores variaram de 
0,80 a 1,00, com uma avaliação média de 0,83. Os 
autores concluíram: “O PIMSPARS” parece ser cien-
tificamente significativo para a avaliação precisa da 
destreza de jogos em situações naturais. 

Enquanto o examinado estava jogando, um pro-
fissional qualificado (Profissional de Educação Física) 
observava 10 comportamentos-chave e registrava as 
observações no formulário de observação do PIMS-
PARS. Os comportamentos-chave são definidos no 
quadro 1 (anexo 1); o formulário de observação do 
PIMSPARS é mostrado no quadro 2 (anexo 2). Para 
cada condição que se apresentou foram aplicados os 
5 passos de forma cronológica:

Passo 1. O anotador teve que identificar uma con-
dição no jogo que possua potencial para extrair um 
comportamento-chave do examinado. 

Passo 2. O anotador determinou se o examinado 
respondeu à condição. Se ela foi ignorada, o anota-
dor marcou um X na coluna I (ignorado), correspon-
dendo à condição. O anotador escreveu o símbolo 
para o comportamento-chave que foi ignorado na 
coluna SC (Símbolo do comportamento). 

Passo 3. Se o examinado conheceu e respondeu 
à condição, a coluna I foi deixada em branco e o 
símbolo para o comportamento-chave realizado foi 
registrado na coluna SC. 

Passo 4. O anotador determinou a adequação 
ou precisão de resposta do examinado à condição. 
O anotador marcou um X na coluna A (apropriado) 
para designar uma resposta apropriada. Se esta foi 
apresentada de forma inadequada ou incongruente, 
ele fez um X na coluna IA (inadequado). 

Passo 5. O anotador determinou o resultado ou 
produto da resposta do examinado. Se o resultado foi 
bom, o anotador fez um X na coluna S (sucesso). Se for 
ruim, o anotador fez um X na coluna IS (insucesso). 

Por exemplo, caso surgisse à oportunidade de 
um movimento defensivo e o examinado respondeu 
apropriadamente, mas foi mal-sucedido na tentativa, 
o anotador marcou um MD na coluna SC, um X na 
coluna A e um X na coluna IS.

Após completar os dados observados, o anotador 
completou o registro resumido de todas as oportu-
nidades para se responder coletivamente e/ou com 
comportamentos-chave individuais. Os dados foram 
analisados para rever os padrões de comportamen-
to. À obtenção das analises do nível ou qualificação 
dos jogadores/cândidos pelos técnicos foi aplicado 
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um questionário em escala classificatória nominal se-
guindo uma ordenação numérica de 0 a 10 onde os 
valores inferiores a 7 foram considerados reprovados 
e os superiores classificados como aprovados.

Tratamento Estatístico 
Para uma melhor visualização dos resultados obti-

dos na bateria de testes, os indivíduos foram agrupa-
dos segundo a análise de Cluster tendo como variável 
determinante o nível de habilidade observado.  Para 
tanto, foi realizado o somatório dos pontos atribuidos 
na bateria de teste, para obter a classificação nomi-
nal aprovado (AP = 1) e reprovada (RP = 0). 

Foram aplicados os seguintes tratamentos estatís-
ticos subseqüentemente: a) a análise da concordân-
cia dos resultados finais da bateria de testes com os 
resultados observados pelos profissionais por meio 
da análise estatística não-paramétrica Qui-quadrado 
e teste de associação para dados de Kappa de Co-
hen (K), sendo que após a bateria de teste o candi-
dato será classificado conforme o criterio supracitado 
e; b) para estabelecer o nível de correlação entre os 
profissionais e os resultados da bateria de teste foi 
utilizado o teste de coeficiente de correlação de Spe-
arman. Os resultados foram apresentados por meio 
da estatística de tendência central média e pelas me-
didas de dispersão, desvio padrão (média ± DP) e 
pela freqüência relativa para os níveis de concordân-
cia do juízo de valores observados. A aceitação da 
concordância ou da diferença dos resultados deveria 
atender a probabilidade que os achados não se de-
vem ao acaso, para tanto foi observado um nível de 
significância de p < 0,05.

RESUlTADOS
A análise dos resultados do presente estudo pro-

curou obedecer aos pressupostos da autenticidade 
científica, para tanto, foi aplicada a estatística infe-
rencial buscando de esta forma estabelecer parâme-
tros para a qualificação esportiva. Os resultados para 
os testes de habilidades esportivas (tabela 1) onde 
se estabeleceu a linha de corte para o nível de ha-
bilidade, sendo classificado com ruim: o atleta que 
teve pontuação <127; regular: pontuação entre 128 
a 169; bom: os que tiveram pontuação entre 170 e 
214 e, muito bom: aqueles que obtiveram pontuação 
superior a 215. A idade média dos atletas avaliados 
foi 15 ± 2 anos. 

Tabela 1 – Resultados médios e desvio padrão (Media±DP) 
para os testes de habilidades esportivas de atletas de fute-
bol da categoria sub 17, submetido ao processo de seleção 
na Cidade de Patos na Paraíba – PB, Brasil.

Min. Max. Média±DP

Chute 0 160 51,45±43,72

Drible 38,57 52,67 45,92±3,57

Passe 50 120 91,02±18,07

Destreza 6 9 7,44±0,71

∑ da escala de pontos 98,55 332,38 195,84±52,29

∑ = somatório.

Os resultados para a pontuação atribuída no pro-
cesso de seleção apresentou diferença significativa (p 
= 0,008), entre os pontos atribuídos pelos técnicos e 
a pontuação obtida nos testes de habilidades esporti-
vas. Também foi obtida diferença significativa (p 0,04) 
entre os escores distribuídos pelos técnicos, indicando 
uma discordância entre os mesmos (tabela 2).

Tabela 2 – Resultados médios e desvio padrão (media±DP) 
da escala de pontuação para as habilidades esportivas e 
de técnicos utilizados como critério de avaliação de atletas 
de futebol da categoria sub 17 submetidos ao processo de 
seleção na Cidade de Patos – PB, Brasil.

Média±DP
EPE da 
media

95% Confidence 
Interval

Lower 
Bound

Upper 
Bound

EPH testes 2,11±1,00 0,11 1,90 2,33

Tec1 2,66±1.16*† 0,12 2,41 2,91

Tec2 2,41±0,80 0,08 2,24 2,58

Tec3 2,31±0,79 0,08 2,14 2,47

Tec4 2,25±0,82 0,09 2,08 2,42

Tec5 2,16±0,80 0,09 1,99 2,33

EPH = Escala de pontos das habilidades de teste; Tec = pontua-
ção dada  pelos Técnicos convidados para o processo de seleção 
dos atletas. * = diferença significativa entre a pontuação da EPH 
e a pontuação do técnico (p<0,05); † = diferença significativa 
entre os técnicos (p<0,05)

Para uma melhor interpretação dos resultados em 
função do nível de qualificação esportiva os atletas 
foram agrupados em subgrupos estabelecidos pela 
análise de Clusters conforme a pontuação obtida. A 
distribuição por freqüência relativa dos atletas pode 
ser observada no gráfico 1. No gráfico 2, são apresen-
tadas as frequências relativas para as menções finais 
atribuídas pelos técnicos e nos testes de habilidades 
esportivas específicas. A determinação das classes foi 
estabelecida como forma de identificar o nível de as-
sociação entre os critérios de seleção e avaliação dos 
técnicos convidados e a pontuação obtida na bateria 
de habilidades específicas para a modalidade. Os 
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resultados para a escala de Kappa de Cohen foram 
baixos (0,041), indicaram um nível de concordância 
de estimativa pontual de 3,6%, o que demonstrou um 
nível de associação entre os resultados da bateria de 
teste com os critérios dos técnicos como fraca, uma 
vez que o valor observado é <0,4 em uma escala de 
0 a 1. Esse resultado demonstrou que não há uma 
associação significativa (p = 0,248) entre os critérios 
utilizados pelos técnicos e as habilidades esportivas 
ou fundamentos básicos apontados pela bateria de 
testes. A concordância de estimativa por intervalo de 
confiança de 95% foi de -12,56% a 13,04%, o que 
veio confirmar a fraca associação entre os resultados 
observados, bem como uma dispersão ampla entre 
os criterios utilizados. 

Gráfico 1 – Representação da frequência absoluta do nível 
de classificação esportiva de atletas de futebol da categoria 
sub 17 submetidos ao processo de avaliação e seleção na 
Cidade de Patos – PB, Brasil.

Gráfico 2 – Resultados finais atribuídos em testes por téc-
nicos convidados para a classificação de atletas de futebol 
da categoria sub 17 submetidos ao processo de seleção na 
Cidade de Patos – PB, Brasil.

DIScUSSãO
As habilidades motoras podem ser consideradas 

como o ponto de partida para a identificação de 
um talento esportivo. Para Barbanti o domínio das 

habilidades específicas ligadas a modalidades é fun-
damental para o sucesso dos esquemas táticos em 
modalidades esportivas. Os resultados pertinentes a 
bateria de testes, apontaram que 34% do grupo de 
atletas submetidos ao processo de avaliação apre-
sentaram um nível de habilidade motora muito boa, 
divergindo do julgamento atribuído pelos técnicos 
convidados para o estudo. 

A disparidade observada entre a bateria de tes-
tes e o juízo de valores dos técnicos pode ser inter-
pretada de duas formas sendo a primeira permeada 
pelo fator histórico embutido nos conceitos utilizados 
pelos técnicos de futebol, levando-se em conside-
ração a vivência dentro da modalidade e, a outra 
forma de interpretar essa disparidade é, justamente, 
a falta da adoção de critérios fundamentados não 
só pela vivência, mas também pela conjugação das 
informações obtidas de um conhecimento sistemati-
zado12. Pelos resultados obtidos ficou claro que a se-
gunda interpretação seria a melhor forma de explicar 
a disparidade. Uma vez que o autor aponta que a 
combinação entre as informações obtidas por meio 
de instrumentos ou métodos cientificamente com-
provados somados as vivências da comissão técnica 
passam a ser a forma mais eficaz para a seleção do 
talento esportivo em diferentes modalidades coleti-
vas. Corroborando com o estudo de Massa et al13 no 
voleibol, onde os autores mostram que a analise das 
variáveis que estão diretamente relacionadas com o 
alto rendimento permite uma seleção mais suscetível 
ao sucesso do que apenas a adoção de critérios sub-
jetivos. Para Rigolin14 a formação das gerações de 
atletas no voleibol é dependente de um programa de 
longo prazo sistematizado. Para tanto, a forma de se-
leção é fundamentada em critérios estabelecidos em 
valores referenciais apoiados nos conhecimentos da 
psicologia, sociais, antropométricos e a aptidão físi-
ca15). Entende-se desta forma que, para se alcançar 
um alto desempenho é preciso um nível de desen-
volvimento das capacidades físicas voltadas para a 
modalidade, assim como o domínio da técnica, com-
preensão da tática do jogo e da competição.16 Tal 
observação ficou evidente no presente estudo, já que 
aproximadamente 8% dos atletas não atingiram uma 
pontuação satisfatória (ruim) na bateria de testes. No 
entanto, essa conceituação passou a ser bem maior 
pelo critério de seleção utilizado pelo técnico 1, o 
qual conceituou mais de 30% da amostra como ruim. 
O critério utilizado pelo técnico 1 passou a subes-
timar as capacidades físicas e cognitivas analisadas 
nos testes. O que poderia elucidar em um primeiro 
momento essa divergência de resultados. A questão 
é que o desempenho esportivo é permeado por um 
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conjunto de fatores que são dependentes das inter-
pretações ou determinações distintas em função dos 
diferentes níveis de conhecimento17.

O que significa não esperar que um indivíduo de-
tenha todo o conhecimento necessário apenas com 
uma vasta experiência prática no que tange a seleção 
de jovens talentos esportivos. O que ficou evidente 
ao se analisar as disparidades entre os atletas des-
critos na tabela 1; onde os valores mínimos e má-
ximos apresentaram uma flutuação grande no que 
diz respeito à habilidade do chute, drible, passe e 
a destreza, o que poderia explicar essa divergência 
observada entre os resultados dos testes e o técni-
co 1, entretanto, grande parte da amostra recebeu 
o conceito regular pelos demais técnicos convidados 
(gráfico 1). Demonstrado que o critério de seleção 
aplicado pelos demais técnicos, apresentou o mesmo 
comportamento de subestimar as habilidades espor-
tivas dos atletas, convergindo com o critério utilizado 
pelo técnico 1. 

Os critérios aplicados pelos técnicos convidados 
para compor o presente estudo pareceram não le-
var em consideração aspectos relacionados com o 
modelo Hohmann et. al. de 2002, descrito por Bo-
hme18. No modelo, observa-se que o desempenho 
competitivo atual é influenciado por variáveis como: 
Motivação/Vontade; Constituição corporal; Técnica e 
Coordenação; Condição e a Idade biológica. Soma-
das a Sistemas de suporte (família, escola, clubes e 
federações) e o treinamento. Considerando o discur-
so de Lanaro Filho e Bohme19 no qual afirmam que 
para ser um talento, não são importantes somente as 
características físicas individuais do atleta, mas tam-
bém o contexto geral em que esse atleta será traba-
lhado, bem como o grupo onde ele for inserido e até 
mesmo a forma como ele será tratado e treinado.

Para Kiss et. al.17, os critérios subjetivos utilizados 
no processo de detecção de talentos no esporte pode 
ser considerado de baixa qualidade, devido a carên-
cia de pressupostos teóricos científicos que disponi-
bilizem todas as informações necessárias à tomada 
de decisão no processo de seleção. Egerland et. al.20 
em seu estudo cita que um treinador (técnico) em 
seu papel de desenvolver o esporte, deve ter além 
da formação acadêmica uma capacidade de reflexão 
somada à profunda convicção da validade do traba-
lho coletivo, bem como se adequar aos avanços do 
conhecimento científico voltados para a modalidade. 
Cabe salientar que todos os atletas participavam de 
programas de treino em seus clubes e que todos es-
tavam escritos no campeonato da categoria Sub 17, 
onde suas equipes encontravam-se entre as oito me-
lhores ranqueadas no ano de 2010.

Em decorrência do treinamento, ratifica-se, a con-
dição de que os fundamentos técnicos favoreceram 
ao desempenho na modalidade, repercutindo positi-
vamente nos resultados dos testes21,22, o que se con-
firmou, já que mais de 50% dos atletas apresentaram 
domínio satisfatório (bom a muito bom) para os fun-
damentos necessários. Para Matvéiev23 os fundamen-
tos técnicos são princípios norteadores para se atingir 
o objetivo do jogo/competição e deve ser diretamen-
te vinculada com o movimento especifico da modali-
dade16,23,24. Os resultados obtidos na bateria de teste 
aplicada no presente estudo passaram a corroborar 
com De Rose Junior et. al.12 que citam a importância 
do domínio das habilidades técnicas específicas, o 
que permite ao atleta a execução dos esquemas táti-
cos elaborados para a modalidade. 

As contradições até aqui observadas entre os téc-
nicos e os resultados para os testes das habilidades 
esportivas, permitem compreender as inconcluências 
verificadas durante o processo de seleção de atletas 
no futebol brasileiro. A atual forma desenvolvida em 
todos os âmbitos das modalidades, ou seja, nos pe-
quenos e grandes clubes, não se mostra adequada, 
já que os índices de aproveitamento pelos técnicos 
é baixo, como podem ser observados no gráfico 2. 
A tomada de decisão não deve ser sustentada só no 
empirismo, mais também, no conjunto de informa-
ções, planificado por uma equipe multidisciplinar, 
unidos com o propósito de assegurar que a seleção 
será pautada na qualidade técnica e em outros cri-
térios que sejam fundamentais para o rendimento do 
atleta junto à equipe13,24,25. Montagner e Silva16 ao 
analisarem o processo de seleção de jovens atletas do 
futebol constatam que os conceitos e conhecimentos 
científicos que permeiam o processo não são levados 
em consideração pelos clubes e associações esporti-
vas, o que confirma os resultados aqui apresentados 
(gráfico 2). Como exemplo pode ser citado o estudo 
de Pena et. al.25, que analisaram a variação da idade 
por meio dos quartis de nascimento como fator deter-
minante da seleção de atletas nas modalidades futsal 
e futebol. Os resultados apontaram a predominância 
do primeiro e segundo quartis de nascimento como 
fator determinante da performance nas modalidades, 
concluindo que os técnicos teriam tendência em se-
lecionar os atletas mais pelos atributos físicos do que 
pelos fundamentos técnicos e táticos vinculados com 
a modalidade. 

Costa e Massa26, em estudo, objetivando compa-
rar os critérios de seleção e detecção do talento no 
Handebol com 4 técnicos, constataram que entre os 
atributos para um bom atleta na modalidade, a inteli-
gência, foi ponto unânime e que apenas 3 (75%) dos 
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técnicos consideraram aspectos motores e antropomé-
tricos como importantes para o atleta na modalidade. 
A capacidade cognitiva dos atletas foi determinada no 
presente estudo pelo teste de destreza (tabela 1), mais 
não se pode afirmar que os técnicos que participaram 
do processo de avaliação, no momento em que apli-
caram os juízos de valores para classificar os atletas, 
tenham observado a capacidade de raciocínio e toma-
da de decisão por parte dos mesmos26. 

Nos esportes coletivos, parece que as qualidades 
específicas seriam o arcabouço para os aspectos téc-
nicos táticos em favor do coletivo. Contudo, à iden-
tificação e estimulação das capacidades individuais 
compreendidas pela morfologia, estado de saúde, 
capacidades físicas e capacidade cognitiva necessi-
tam que seja feita de forma mais sistematizada dentro 
do âmbito do futebol. Para tanto, é fundamental que 
se estabeleça critérios científicos norteados por bate-
ria de testes que permita um diagnostico nas diferen-
tes esferas do conhecimento que envolve a formação 
de um atleta.19, 27, 28, 29 

A perspectiva é que se construa um conteúdo 
único, de maneira hegemônica, com atitudes e pro-
cedimentos unificados em torno da construção do 
embasamento e da elaboração de um método se-
letivo para o futebol. O aspecto enfocado por Paoli; 
Silva; Soares29 fica evidente no presente estudo, já 
que o comportamento dos resultados entre técnicos 
é dispare, quando comparados e mesmo quando 
confrontados com os resultados obtidos na bateria 
de testes, tornando-se ainda mais evidente a necessi-
dade de aplicar o conhecimento científico no âmbito 
do futebol. Desta forma, sugere-se o aprofundamen-
to desta linha de investigação de maneira tal que se 
possa estabelecer dentro do âmbito da modalidade, 
critérios fundamentados em parâmetros científicos 
que venham contribuir de forma efetiva tanto na de-
tecção como na formação do atleta de futebol. 

cONclUSãO
Os resultados obtidos no presente estudo apon-

taram diferenças significativas entre as habilidades 
físicas testadas e os critérios de juízo de valor utiliza-
dos pelos técnicos. Confirmando que não há uma as-
sociação entre os critérios empíricos aplicados pelos 
técnicos e os critérios científicos observados nos testes 
específicos para a modalidade. Desta feita, observa-
se a necessidade de uma qualificação dos profissio-
nais envolvidos no processo de seleção bem como 
de parâmetros científicos que possam contribuir de 
forma especifica no processo de seleção e detecção 
do atleta de futebol de campo.
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Señor Marcos Antonio Medeiros do Nascimento

Informamos a usted que el Comité de Ética de esta Universidad Evaluó todo el material enviado relacionado 
con el proyecto “OlhEIROS vERSUS PROFISSIONAIS DE EDUcAçãO FISIcA NA SElEçãO DE TAlENTOS 
DE FUTEBOlISTAS ”, cuyo investigador responsable es el alumno Marcos Antonio Medeiros do Nasci-
mento

La comisión optó por aprobar el proyecto presentado ya que está acorde con las resoluciones del consejo 
nacional de salud y la comisión nacional de ética.

Atentamente

En la ciudad de Asunción a los 25 de Agosto de 2010

Profesor Doctor Miguel Aguilar
Dirección de Comité de Ética
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Quadro 1 (anexo 1) – Definições operacionais dos comportamentos-chave para o PIMSPARS.

Comportamento-chave Definição

Posicionar-se para um passe
Movimento deliberado para um espaço aberto a fim de receber um 
passe de um colega de equipe. A troca de passes incluída nessa 
categoria.

Posicionamento Defensivo
Movimento deliberado rumo à área de gol do próprio jogador, a fim de 
ajudar na defesa; não incluí empurrões para ganhar a pose de bola.

Manobras e finta
Cria uma ilusão com os movimentos do corpo, que fazem com que o 
oponente hesite, ter os olhos da bola e perca o equilíbrio, ficando em 
desvantagem

Indução

Movimento no espaço ou longe da bola na tentativa de criar 
oportunidade para uma resposta por parte de um colega que tenha a 
posse da bola ou para aumentar o potencial de ataque do time; não 
incluí o posicionamento para o passe ou o defensivo. Os movimentos 
de indução ocorrem na direção oposta do colega de equipe com a bola, 
para tirar um defensor longe da bola, a fim de dar mais espaço para o 
companheiro com a bola.

Empurrão
Tentativa de ganhar ou recuperar a posse de bola de um oponente, 
contendo este (segurando), parando um movimento de ataque.

Passe

Tentativa de passar a bola para um companheiro de equipe por meio 
de um chute com qualquer parte do corpo, exceto as mãos. Não incluí 
os passes que resultem em chutes mal sucedidos ao gol por outro 
companheiro de equipe.

Assistência
Passe que precede um chute bem sucedido de um companheiro de 
equipe para o gol. A bola pode ser passada por meio de um chute com 
qualquer parte do corpo, exceto as mãos.

Chute
Tentativa de enviar a bola para o gol por meio de um chute com 
qualquer parte do corpo, exceto as mãos, com a finalidade de marcar 
um gol.

Perseguição

Tentativa de receber uma bola por meio de um lançamento ou chute 
com qualquer parte do corpo exceto as mãos, de forma que a bola se 
mantenha sob o controle do jogador ao alcance dele. A perseguição é 
mal sucedida se o jogador dá mais de um passo para recuperar a bola

Salvamento defensivo

Qualquer tentativa feita por um jogador de parar um chute a gol com 
qualquer parte do corpo, exceto as mãos. Todas as ações do goleiro 
realizadas para evitar que a bola seja convertida em gol incluem-se 
nesta categoria. Estão incluídas aqui as obstruções ao redor da área de 
gol que são realizadas com a intenção de quebrar as ações ofensivas.
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Quadro 2 (anexo 2) – Formulário de registro de observação para Medir a Destreza no Jogo de Futebol em uma Situação Regular 
– PIMSPARS (Ocansey e Kutame, 1991). ADAPTADO de Tritschler (2003).

Estudante ______________ Registrador ____________ Data _________

Tempo _________ até__________ Tipo de jogo ___________

comportamentos-chave

PP: Posicionamento para um passe

PD: Posicionamento defensivo

M:Manobras e finta

I: Indução

E: Empurrão

P:Passe

A: Assistência

C: Chute

T: Perseguição

SD: Salvamento Defensivo

Símbolos-chave para a avaliação

ODR:Oportunidade de Responder SC: Símbolo do comportamento A: Apropriado

IA: Inadequado S: Sucesso I: Ignore IS: Insucesso

ODR I SC A IA S IS ODR I SC A IA S IS

1 ___________________

2 ___________________

3 ___________________

4 ___________________

5 ___________________

6 ___________________

7 ___________________

8 ___________________

9 ___________________

10 ___________________

11 ___________________

12 ___________________

13 ___________________

14 ___________________

15 ___________________

1 ___________________

2 ___________________

3 ___________________

4 ___________________

5 ___________________

6 ___________________

7 ___________________

8 ___________________

9 ___________________

10 ___________________

11 ___________________

12 ___________________

13 ___________________

14 ___________________

15 ___________________

 Registro Reduzido

ODRs:_________________ Respostas Reais ___________ I= ______________

Razão ODR/respostas reais _________/___________  

A:___________ IA:___________ Razão A/IA_____________ %A: ____________

S:____________IS:___________ Razão S/IS _____________ %S: ____________

 comportamentos-chave

PP:_______ PD: _______ M: ________ E: _________ C: ________

P: _______ A:_________ SD: ________ P:________ I: _________


